
Wat kost een begrafenis?  

Onderstaand overzicht is geen offerte maar geeft u een indruk van de kosten voor een begrafenis in 2022.  

  

Basistarief Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding: kosten van aanneming, regeling en uitvoering van de begrafenis door 

uitvaartleidster, incl. het vervullen van de wettelijke formaliteiten, incl. alle hieraan verbonden werkzaamheden.        

                 

Kerk of locatie en begraafplaats                € 2095,00  

Aangifte overlijden                  €     14,30  

Mortuariumkosten ziekenhuis (ETZ Tilburg ca. € 169,40 / JBZ  Den Bosch € 187,25)     

  

Overbrengen overledene van plaats van overlijden naar huisadres,   

PM  

Huis van Afscheid of rouwcentrum (binnen straal van 30 km)                      €   235,00  

Verzorging overledene (thuis of in Huis van Afscheid)          

Verzorging overledene (thuis of in Huis van Afscheid samen met familie € 295,00) (plus evt. 
extra kosten huur verzorgruimte bij ander rouwcentrum)  

  

€   265,00  

Thuisopbaring incl. huur koeling en dagelijkse controle          

(extra huur airconditioning, plaatsing bij overbrenging/verzorging  € 125,00)  

  

Huis van Afscheid:  

€ 170,00 per dag voor 24-uurs kamer  

€ 125,00 per dag (dag van aankomst tot en met de dag van vertrek) €   60,00 
per rouwbezoek familie van 30 min.  

€ 102,50 per openbaar rouwbezoek van 45 min.   

€   30,00 per 15 minuten extra voor besloten of openbaar rouwbezoek  

  

Drukwerk/verzending:  

€  495,00  

75 rouwbrieven/kaarten vaste collectie (maatwerk, eigen ontwerp € 330,25)                    €  243,75  

100 bidprentjes met foto of afbeelding)                                                                     €  324,00  

Rouwzegels NL € 0,96 x 75 stuks                             €    72,00  

Rouw verzendenveloppen 2 stuks                            

  

Advertentie:  

2 kolommen, afhankelijk van de hoogte in mm, prijs ca. 160 mm:  

€      8,10  

Brabants Dagblad: editie Den Bosch ca. € 875,00, editie Tilburg ca. € 675,00      

  

Uitvaartkist:   

PM  

Grijs, truffel of witte wax incl. keuze uit 3 soorten binnen bekleding         

Eiken fineer incl. keuze uit 3 soorten binnenbekleding € 608,00  

€   588,00  

Kist bezorgen en in de kistleggen overledene (binnen straal van 30 km)                                
Kist bezorgen bij overbrenging/verzorging € 135,00  
  

€   225,00  

Rouwauto, zwart of zilvergrijs (rouwcentrum of woonhuis naar kerk en begraafplaats)   

  

€   333,50  

Uitvaartdienst kerk met kerkbijdrage                ca.    

(zonder kerkbijdrage ca. € 590,-, bedragen kunnen variëren per parochie/gemeente)  

(prijzen locaties bijv. IJzeren Man of Kasteel Maurick op aanvraag)  

  

€   490,00  

Assistentie tijdens de uitvaart 3 personen a € 28,00 per uur (ca. 3 uur)      

  

Begraven:  

Graf delven en dichten, grafrecht 20 jaar (per begraafplaats verschillend)   

€   252,00  

bijv. Begraafplaats Orthen (tarief 2020)                 `          € 2060,00 

                  

Condoleancekaartjes                                 €    30,00  

Condoleancebijeenkomst                               PM  

Totaal (excl. PM-posten)                               € 7730,65  


